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چکیده
محوریترین موحوعی که انبیای الهی کوشیدهاند مردم را به آن سوق دهند ،اسـل توحیـد و نفـی
شرک بوده است .ازجملۀ این تالشها ،رویكردهای استداللی حضرت ابـراهیم 7در قـرآن کـریم
است .وی در مواجهۀ فكری با مشرکان برای نفـی ربوبیـت سـتارگان ،مـاه و  ...و اثبـات توحیـد
ربوبی ،از برهان بهره میگیرد .تبیینهای مختلفی از این برهان همچون برهان حدوث ،حرکـت و
امكان (ماهوی) وجود دارد .برهان محبت ،یكی دیگر از این تبیینهاست .ایـن برهـان ،اسـتداللی
عقلی است که با محبت فخری پیوند خورده و فراتر از برهانهای فلسفی و کالمی متعارف اسـت.
این پژوهش با روش استنادی -تحلیلی -استنباطی ،حمن اشاره به تبیینهای مختلف ،به واکـاوی
این تبیین میپردازد.
کلیدواژهها :توحید ،رب ،افول ،برهان محبت ،امكان ،حدوث.
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مقدمه

متفكران اسالمی فراوانی که برخی از آنها مفسران نامی قرآن کریماند ،براسـاس بـاور
به هماهنگی دین و عقل ،بسیار تالش کردهاند که دین را طوری تفسیر کنند که نـهتنهـا در
تعار

با عقل نباشد ،بلكه عقل از آن حمایت کند .یكی از این تـالشهـا ،تفسـیرهایی از

استداللهای قرآن کریم در اثبات مبانی اعتقادی اسالمی ،بهویژه توحید است .قـرآن کـریم
استدالل های متعددی درباره توحید خداوند دارد؛ مانند احتجاجـات حضـرت ابـراهیم بـا
برخی مشرکان در سوره انعام (.)37-30
مشرکان براساس داللت ظاهر ایـن آیـات ،سـتاره ،مـاه و خورشـید را مـیپرسـتیدند.
حضرت ابراهیم 7آنها را به توحید دعوت میکند و برای اثبات توحید ،دلیل میآورد .در
تبیین این آیات دیـدگاههـای مختلفـی وجـود دارد (رازی43-41/10 :1433 ،؛ طبرسـی ،
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733 /4 :1053؛ طوســی136-134 /4 :؛ طباطبــایی133-155 /5 :1415 ،؛ جــوادی آمل ـی:
33-37 :1033؛ ســبحانی154 :1030 ،؛ ســیدقخب1143-1107/3 :1413 ،؛ ابــنعاشــور،
153 /6 :1734؛ فیض کاشانی .)104-100 /3 :1417 ،برهان حـدوث  ،برهـان حرکـت و
برهان امكان (ماهوی) جزء این تبیینها هستند.
تقریر برهان امکان :افول (پنهان شدن پس از آشكارگی) نوعی حرکت است .حرکـت
از ویژگیهای ممكنات است؛ زیرا افول و حرکت با وجوب وجود سازگاری نـدارد؛ پـس
موجود آفل چون موجودی ممكن اسـت و در حرکـت خـویش بـه غیـر نیازمنـد اسـت،
نمیتواند رب موجودات دیگر باشد .آن غیر باید موجودی بینیاز و منزه از امكان باشد تـا
بتواند از ممكن رفع نیاز کند .آن موجود ،خداوند واجبالوجود اسـت؛ «بنـابراین موجـود
ممكن بهدلیل امكان نمیتواند اله باشد .فقـط کسـی میتوانـد الـه باشـد کـه همـۀ آفـالن
(ممكنات) محتاج او باشند .او واجبالوجود ،یعنی ا ل است" .و أن إلی ربـك المنتهـی»"1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نجم.43 /

(رازی)40 /10 :1433 ،
تقریر برهان حدوث :افول نوعی حرکت است .ازآنجاکـه هـر حرکتـی لزومـاً حـادث
زمانی است ،هر متحرکی نیازمند به موجودی قدیم و قادر است کـه حـادث نباشـد؛ پـس
موجود آفل (متحرک) نمیتواند اله باشد .اله کسی است که حـادث نباشـد و آن ا ل اسـت
(همان).
تقریر برهان حرکت :افول و غروب هرچیز دلیل بر نفی ربوبیت آن است؛ زیرا غروب
نوعی حرکت است و هر حرکتـی نیـاز بـه محـرك غیرمتحـرک دارد؛ پـس موجـود آفـل
(متحرک) نمیتواند اله باشد .الـه کسـی اسـت کـه خـود متحـرک نباشـد و آن ا ل اسـت
عالمه هم بر داللت آیات بر این براهین اشكاالتی را وارد و هـم در توانـایی برخـی از
این براهین در داللت بر توحید خدشه کـرده اسـت (طباطبـایی137 /5 :1415 ،؛ جـوادی
آملی 1 )35 :1033 ،و  2البته پاسخهایی هم به برخی از این اشكاالت داده شده است.
درمقابل ،ایشـان برهـان محبـت را مخـرح کـرده (طباطبـایی )135-155 /5 :1415 ،و
آیتا ل جوادی آملی نیز حمن تأیید آن ،به بسط و تشریح ابعاد مختلف آن پرداختـه اسـت
(جوادی آملی 33-37 :1033 ،؛  .)103-73 /36 :1071این دیدگاه برآن اسـت کـه اساسـاً
محور اسلی این برهان ،مؤلفۀ «افول» نیست تا با ارجاع آن به حـدوث ،حرکـت و امكـان،
بخواهیم به توحید راه یابیم ،بلكه محور اسلی «محبت» است (طباطبایی-155 /5 :1415 ،
133؛ جوادی آملی )33-37 :1033 ،حرف اساسی این برهان این است که خدا و رب باید
محبوب باشد تا بتوان سر تسلیم دربرابرش فرود آورد و او را پرستید؛ درحالیکـه سـتاره،
ماه و  ...چنین شایسـتگیای را ندارنـد (جـوادی آملـی .)73 /36 :1071 ،ایـن برهـان ،از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1استاد جوادی آملی نیز همچون عالمه این اشكال را به فخر رازی وارد کردهانـد( :جـوادی آملـی 36-37 :1033 :؛
.)114-113 /36 ،1071
 .2اشكاالت بیشتری نیز به برهان حدوث وارد کردهاند (جوادی آملی.)471 /13 :1056 :
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براهین بدیعی است که در آثار فلسـفی ،کالمـی و تفسـیری پیشـینیان یافـت نمـیشـود و
ویژگیهایی دارد که به برخی اشاره میکنیم.
ویژگیهای برهان محبت
 .1سادگی و دوری از پیچیدگیهای گفتاری و فکری

برهان محبت بهرغم مزیت های متعدد عقلی و داشتن عناسر غنی فلسفی و معرفتی،
برهانی ساده ،نزدیک به بدیهی ،دور از پیچیدگی های عقلـی و گفتـاری و مفهـوم بـرای
عموم است.
 .2بینیازی از ابطال دور و تسلسل

برهان هراندازه از مقدمات نظری تصوری و تصدیقی کمتری استفاده کند و به قضایای
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بدیهی نزدیکتر باشد ،ارزش عقلی بیشتری دارد .این برهان چنـین اسـت؛ زیـرا یكـی از
مقدماتی که در برهانهای دیگر همچون برهان حرکت و برهان متعـارف علـت و معلـول
برای اثبات خداوند بهکار میرود ،مقدمهای است که در آن دور و تسلسل ابخـال میشـود؛
یعنی اگر بخواهیم با این روش وجود خداوند را اثبات کنیم ،باید بگوییم که ایـن موجـود
م تحرک است؛ پس نیازمند وجود دیگری است که محرک و مدبر و رب او باشد .حال اگر
محرک او هم خود نیازمند به محرک دیگری باشد باید آن محرک نیز محرکی داشته باشـد؛
ولی چون تسلسل و دور باطل است ،ناچار به محرکی میرسیم که خود متحرک نباشـد و
آن خداوند است؛ بدینترتیب معنای اگـر دور و تسلسـل را نتـوانیم ابخـال کنـیم ،وجـود
خداوند یا ربوبیت او ثابت نمیشود.
تفاوت برهان محبت با این براهین آن است که به ابخال دور و تسلسـل متكـی نیسـت؛
زیرا از همان آغاز با تأکید بر مفهوم افول نشـان میدهـد کـه افـولکننـده بـهدلیل افـولش
نمیتواند محبوب و درنتیجه رب باشد؛ پس تنها کسی کـه میتوانـد رب باشـد ،خداونـد
است؛ چون هرچه غیراوست ،آفل است؛ زیرا افول از ویژگی های امكـان اسـت (جـوادی

آملی .)71 ،1033 :البته برهان امكان فقری نیز بهدلیل متكی نبودن به ابخال دور و تسلسـل،
مانند برهان محبت است.
3و .4محبت فطری و بدیهی است

وجه نوآوری برهان محبت ،افزون بر بهکارگیری عنصر محبت در حد وسـط برهـان،
تقریرش از محبت است .در این تقریر ،محبـت حـداقل دو ویژگـی برجسـته دارد :الـف.
وجود محبت در انسان ،نه موحوعی احساسی و سلیقهای ،بلكه فخری و وجودی است که
تحت شرایط و عوامل بیرونی و موقعیتی تغییر نمیکند؛ ب .محبت گرایش فخری در همۀ
انسانهاست ،همه به آن اذعان میکنند و بینیاز از اثبات است؛ پس میتوان آن را همچون

برهانی بهمعنای دقیق منخقی و فلسفی خواهد بود؛ برایناساس ،ازسویی با ادلهای متفاوت
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سایر قضایای بدیهی (مانند اسل امتناع نقیضین و قضایای محسوس) مبنای اسـتدالل قـرار

ارزش داشته باشند (جوادی آملی.)70 :1033 ،
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داد.
 .5یقینآوری

چون مقدمات برهان محبت ویژگیهای الزم را برای تولید یقـین دارد ،نتیجـۀ آن نیـز
است که نتیجهشـان ظنـی یـا درنهایـت اطمیـانی اسـت و بـه یقـین برهـانی نمـیرسـند؛
ازسوی دیگر ،چون عقلی و برهانی است ،به دیگـران نیـز منتقـل خواهـد شـد؛ بـرخالف
یقینهای روانی و شخصی که حتی اگر منشأ شهودی و الهامی هم داشته باشند ،مادامیکـه
به برهان ارجاع نشوند ،به دیگران منتقل نمیشوند و فقط بـرای خـود شـخ

میتواننـد

 .6افزودن ساحت گرایش (محبت) به عرصۀ عقالنیت نظری برهانی

این برهان خداوند و رب را فقط در عرسۀ نظری و برهانی ثابت نمیکند ،بلكـه او را
اسیلترین و یگانه محبوب بشر و پناهگاهی معرفی میکند که با رجوع بـه او کـه سـاحل
امن است ،دلهره از انسان رخت برمیبندد و لـذت وسـل بـه زیبـاترین محبـوب حاسـل
میشود .سخن حضرت ابراهیم 7براساس این تقریر آن است که رب من کسی اسـت کـه

محبوب باشد و آنچه طلوع و غروب دارد ،محبوب نیست؛ بدینترتیب توحیـد نظـری بـا
محبت و کشش وجودی همراه میشود تا علم و ایمـان درهـم آمیزنـد و انسـان بـهلحـا
ذهنی ،کسی را خدا بداند که به او محبت داشته باشد ،با همۀ وجود به او تكیه کنـد و از او
استعانت جوید .چنین برهانی است که میتواند در رویكـرد تربیتـی انسـان نقـش مـؤثر و
سازندهای داشته باشد .این ویژگی چیزی نیسـت کـه بتـوان آن را در فلسـفههـای نظـری
متعارف یافت.
بدینترتیب این برهان قرآنی میان دو گرایش ،پیوند زیبایی برقرار و ظرفیـت جدیـدی
را برای فلسفۀ اسالمی ایجاد میکند )1 :گرایش فلسفی نظری که بر مفاهیم مبتنـی اسـت؛
 ) 3گرایش فلسفی وجودی (اگزیستانسیال) که بر مباحث انضمامی انسان عینـی و واقعـی
مانند امید و عشق و احخراب و تنهایی و  ...مبتنی است.
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ال مقبـول دربـارۀ
بهنظر میرسد داللت آیات بر برهان محبت ،یكی از احتمـاالت کـام ً
مدلول آنهاست و با ظاهرشان نیز همخوانی دارد؛ اما احتمال قوی دیگری نیز وجود دارد:
با تكیه بر مفهوم افول (حد وسط برهان) و ارجاع آن بـه نیـاز و امكـان فقـری (وجـودی)
میتوان این برهان را طوری تقریری کرد که با ظاهر آیات همخوان باشد و هم مفاد برخی
روایات آن را تأیید کنند؛ بههرحال هدف مقاله آن است که نشان دهـد میتـوان از داللـت
آیات مذکور بر برهان محبت دفاع کرد.
 .1آیات
«و اینچنین به ابراهیم ملكوت آسمانها و زمین را نشـان دادیـم و براىاینكـه از
یقینکنندگان شود ( )57هنگامیکه [تاریكی] شب او را پوشانید ،ستارهاى دیـد و
گفت" :این پروردگـار مـن اسـت ".امـا هنگامیکـه غـروب کـرد ،گفـت" :مـن
غروبکنندگان را دوست ندارم )56( ".پسازآن وقتی ماه را دید که طلـوع کـرد،
گفت" :این پروردگار من است ".سپس ماه که غروب کرد ،گفت" :اگر پروردگار
من مرا هدایت نكند ،از گروه گمراهان خواهم بود )55( ".پسازآنكه خورشید را

دید که طلوع کرد ،گفت" :این پروردگار من است .ایـن بـزرگتـر اسـت ".پـس
آنگاه که خورشید نیز غروب کرد ،گفت" :اى قوم! من از آنچه شریك خدا قـرار
میدهید ،بیزارم ( )53من رویآوردم به کسی که آسمانها و زمین را آفریده است؛
درحالیکه در ایمان خود خال

(بر راه درسـت) هسـتم و از مشـرکان نیسـتم".

( ]...[ )57این است حجت ما که به ابراهیم علیه قومش دادیم .درجـات هرکـه را
بخواهیم ،باال میبریم .پروردگار تو حكیم و داناست (»)30
 .2تبیین اجمالی آیات

در این آیات ،حضرت ابراهیم 7مشرکان زمان خـود را کـه سـتارۀ خاسـی (احتمـاالً
برهان اقامه میکند .این برهان ،همانگونهکه در ادامۀ این آیات آمده ،از خداوند بوده است
(آیۀ  .) 30این برهان بسیار ساده و نزدیک به بدیهی است ،همگان بهروشنی آن را تصـدیق
میکنند و کافی است انسان دنبال حقیقت باشد تا به آن اذعان کند.
با درنظر گرفتن آیۀ  57و  ،30ابراهیم 7به وحـدت ربـوبی خداونـد ،آگـاهی و ایمـان
عمیقی داشته است و اگر در فرایند این برهان ،استدالل را از زبان خود مخرح میکند (قـال
هذا ربی  )...که اینگونه مینماید خود او هنوز به توحید ایمان ندارد ،درواقع بـهکارگیری
استدالل بهزبان طرف مقابل است که میتواند تأثیر بهتری در پذیرش مخاطب داشته باشد.
 .3داللت برهان ابراهیم 7بر توحید ربوبی

ابراهیم 7درسدد اثبات کدام مرحله از توحید است؟ این سوال مهم است؛ چون اثبات
ِ
خداوند واجـبالوجود؛ .3
داوند میتواند سورتهای مختلفی داشته باشد .1 :اثبات ذات
اثبــات وحــدت واجــبالوجود و نفــی تعــدد و شــریک بــرای او؛  .0اثبــات اینكــه ذات
واجبالوجود ،خالق مخلوقات است؛  .4اثبات یگانگی وی در خالقیت و نفـی مشـارکت
موجودی دیگر با او؛  .7اثبات ربوبیت و الوهیت وی بـرای مخلوقـاتش؛  .6اثبـات اینكـه
خداوند ربوبیت مخلق بر عالم دارد ،رباالرباب است و در این نیز یگانه و بـیهمتاسـت،
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زهره) ،ماه و خورشید را میپرستیدهاند ،به توحید دعوت میکنـد و بـرای اثبـات توحیـد،
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هیچ همراه و شریكی همچون ستارگان و  ...ندارد و ربوبیت خود را در هیچ مقخع زمـانی
و هیچ بخشی از عالم به غیر واگذار نكرده است؛ پس فقط او را باید عبادت کرد ،نـه هـیچ
موجود دیگری.
برای پاسخ به سؤال فوق باید مقدمهای بگوییم .همه یـا اکثـر مشـرکان قبـل از اسـالم،
خدای خالق یگانه را باور داشتند؛ ولی در ربوبیت و عبودیت خداونـد ،بـه شـریک قائـل
بودند و میپنداشتند خداوند تدبیر عالم را به برخی موجودات واگـذار کـرده اسـت .آنـان
معتقد بودند این خدایان هرچند خود مخلوق و نیازمند خداى تعالی هستند ،امتیازشـان بـا
سایر موجودات این است که خداوند تدبیر مخلوقات را به آنها تفویض کرده است .آثـار
باستانی ،گزارشهای تاریخی و گزارشها دربارۀ بتپرستان و ستارهپرستان معاسـر گـواه
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این ادعاست (طباطبایی .)137/5 :1415 ،آیههای زیر نیز بهروشنی همین را نشان میدهند:
ماو ِ
ِ
َـق
ات َواالر َ لَیَقُول َُّن ا ل ُ (زمرَ )03 /ولَـئِن َسـ َألتَ ُهم َّمـن َخل َ
الس َ
َولَئن َس َألتَ ُهم َّمن َخل ََق َّ
السم َاو ِ
ات َواألَر َ لَیَقُول َُّن َخلَق َُه َّن ال َع ِزی ُز ال َعل ِی ُم (زخرف« )7 /ما نعبدهم اال لیقربونا الی ا ل
َّ َ
زلفی» (زمر )0 /بهدلیل همین ربوبیت آنها را میپرستیدند و پیشانی خود را بر آستان آنها
میساییدند؛ ازاینرو بهنظر میرسد آنچه در این آیات آمده است و برای آنان پذیرفته بـود،
مرحلۀ هفتم است ،نه مراحل قبلی مانند اسل وجود خداوند ،خالقیت ،وحـدت خالقیـت،
رباالرباب بودن خداوند و . ...

1

صورتبندی منطقی برهان محبت

دو مدعا در سخن حضرت ابراهیم 7هست :الـف .سـتاره ،خورشـید ،مـاه و  ...رب
نیستند؛ ب .فقط خداوند رب است .هریک از ایندو ،سورت بندی منخقی خا

خـود

را دارد.
صورتبندی بندی مدعای الف :این مدعا از دو قیاس اقترانی تشكیل شده اسـت کـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای تفصیل ر.ک جوادی آملی 35-37 :1033 ،و 1070؛ رازی.477/36 :1433 ،

میتوان آن را در پنج گزاره سورتبندی کرد.
قیاس اول:
 .1ستاره ،ماه و خورشید آفل (غروبکننده)اند؛
 .3هیچ آفلی محبوب نیست؛
 .0پس ستاره ،ماه و خورشید محبوب نیستند؛
قیاس دوم:
 .0ستاره ،ماه و خورشید محبوب نیستند (نتیجۀ قیاس اول)؛
 .4کسی که محبوب نیست ،رب نیست؛
صورتبندی مدعای ب :این مدعا نیز از یک قیاس اقترانی تشكیل شده اسـت کـه در
سه گزاره سورتبندی میشود:
 .6حقتعالی تنها موجودی است که شایستگی محبوبیت دارد؛
 .5رب مخلوقات کسی است که شایستگی محبوبیت داشته باشد؛
 .3واجبتعالی تنها موجودی است که رب است.
تبیین برهان محبت

گزارۀ اول  :افول یعنی غروب .غروب ستاره و  ...یعنی بریده شدن رابخۀ آن بـا چیـزی
کــه بــر آن میتابــد (طباطبــایی)155/5 :1415 ،؛ پــس گــزارۀ اول یعنــی ایــن موجــودات
پسازآنكه مدتی از طلوعشان میگذرد و با بسـیاری از موجـودات طبیعـی رابخـه برقـرار
میکنند ،غروب میکننـد و رابخـۀ وجـودی (تـابش و ماننـد آن) مـدتی قخـع میشـود و
دسترسی به آنها ممكن نیست.
این مخلب را هم بهروشنی از آیۀ شریف میفهمیم و هم واقعیتی عینی است که عمـوم
آن را مشاهده میکنند و چون بدیهی و آشكار است ،حضرت ابـراهیم علیـه اسـالم بـه آن
استناد میکند و همۀ مفسران آن را باور دارند.
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 . 7پس ستاره ،ماه و خورشید رب نیستند.
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تبیین گزارههای دوم و سوم :تبیین این گزارهها ،که مبتنی بر سخن حضرت ابراهیم7

(ال احب اآلفلین) است ،به چند مقدمه نیاز دارد.
 .6معنای محبت :واژۀ حب و مشتقات آن (مانند محبت)  33بار در قرآن کریم بهکار
رفته است (عبدالباقی :1064 ،ذیل «حبب») .حب در لغت بهمعنـای دوسـتی و تمایـل
انسان به چیزی خواستنی است .محبت هم از ریشۀ حب و بـهمعنـای دوسـت داشـتن،
دل بستگی و گرایش شدید به چیـزی اسـت (فراهیـدى :1413 ،ذیـل «حبب»؛ راغـب
اسفهانی :1003 ،ذیل «بغ

») .دربرابر واژۀ حب ،واژۀ بغض قرار دارد که بـهمعنـای

دشمنی با چیزی و نفرت از چیزی است که انسان به آن عالقه ندارد (راغـب اسـفهانی،
 ،1003ذیل «بغ

» ) .واژۀ کراهت نیز مقابل محبت قرار دارد و بهمعنای ناپسند بـودن

است (قرشی .)136 /6 :1051 ،میان ایندو معنا حالتی وجود دارد که خنثی (نه حـب و
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نه بغض) است؛ یعنی چیزی برای کسی اهمیتی نداشته باشد و او به آن هـیچ احساسـی
نداشته باشد.
محبت در اسخالح ،گرایش موجودی آگاه به چیزى است که با وجود او یا تمـایالت،
کششها و خواستههایش سـازگار و متناسـب اسـت (غزالـی014/4 :1436 ،؛ طباطبـایی،
 03/1 :1415و 413ـ)411؛ پس محبت ناشی از ارتباط وجودى محب و محبوب است.
محب فخرتاً دوستدار خود و کمال خود است؛ پـس پیوسـته در جسـتوجوی کمـال
است .دلیل گرایش و محبتش به چیزی یا کسـی ،آن اسـت کـه بـهبـاورش ایـن محبـوب
میتواند او را به کمال بیشتر برساند؛ برای مثال ،انسـان افعـال خـود ماننـد خـوردن و  ...و
متعلقات افعال خود ،مانند غذایی که استفاده میکند یا همسری که از او بهرهمنـد میشـود،
مالی که در آن تصرف میکند ،مقامی که از آن منتفع میشود ،کسی که به او احسان میکند
یا به او یاری میرساند ،معلمی که به او درس میآموزد و  ...را دوسـت دارد؛ زیـرا معتقـد
است اینها نیازها و حـعفهـای او را برطـرف و نقـ

او را بـه کمـال تبـدیل میکننـد

(طباطبــایی 413-413/1 :1415 ،و )173/0؛ بــرایناســاس ،محبــت  )1گــرایش و کشــش

آگاهانۀ محب است است به چیزی کـه بـا او مالیمـت دارد؛  )3دلیـل محبـت محـب بـه
محبوب ،سودرسانی یا دفع حرر و شر و از اوست؛ پس انسان موجـودی را کـه نـه بـه او
نفعی میرساند و نه شری را از او دفع میکند ،دوست ندارد (جوادی آملی.)33 ،1033 :
پس محبت موجب اطاعت طبیعی و فخری محبوب است .قرآن کریم نیز کسانی را کـه
مدعی محبت خداوندند ،براساس همین قاعدۀ فخری به تبعیت اوامرش دعـوت مـیکنـد:
قُل ِإن کُنتُم تُ ِحبُّونَ ا ل َ فَاتَّب ِ ُعونی یحبِبك ُُم ا ل ُ (آل عمران)01 /
بدیهی است که حب انسان میتواند به خود و افعال خود ،به خدا و افعال و سفات او،
به دیگری و افعال و سفات او ،خواه جاندار و خواه بیجان تعلق گیرد؛ پس متعلـق حـب
014/4 :1436؛ ابنعاشور.)337/0 :1734 ،
 .8ضرورت وجود حب در انسان :براساس توحیحات باال ،وجـود محبـت در انسـان
حروری و حیاتی است ،زمینۀ پیدایش انگیـزه میشـود و انگیزههـا او را بـه عمـل سـوق
میدهند؛ پس میتوان گفت حب و بغض موجب پیدایش فضایل و رذایل و رفتـار انسـان
میشوند و فرهن

و تمدن و حیات دنیوی و اخروی را شـكل میدهنـد .تعبیـر روایـات

شریف «هل الدین اال الحب» یا «هل الدین اال الحب و البغض» (مجلسی)041/67 :1434 ،
در اینجا معنای مهمی مییابد؛ زیرا هدف دین ،رشد و تكامل همهجانبۀ انسان با مـدیریت
اعتقادات ،خواستهها ،انگیزهها و عمل اوست .میتوان گفت اگر حـب و بغـض در انسـان
نبود ،مهمترین ابزارهای دستیابی به سعادت دنیا و آخرت در او مفقود بود؛ زیرا گرایش به
سعادت و نفرت از انحخاط است که موجب رشد انسان و انگیزۀ او برای رسیدن به کمـال
و رشد جامعه میشود.
 .5منظور از محبت در آیه :مـراد از محبـت در اینجـا هرگونـه محبتـی ماننـد عالقـۀ
متعارف انسان به غذا ،رن

پوشش و مانند آن نیسـت ،بلكـه محبتـی اسـت کـه پیامـدش

عبودیت و سرسپردگی تام و تمام به محبوب و ربوبیت محبوب بر وی است.
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گاهی مادی و گاهی غیرمادی است و محبت میتواند شدت و حعف داشته باشد (غزالی،
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این معنا را میتوان بهخوبی از آیات فهمید .ابراهیم 7با هدف هدایت سـتارهپرسـتان،
ابتدا بهظاهر با آنها همراهی میکند و میگوید این ستاره خدای من اسـت .پـس از افـول
ستاره میگوید غروبکنندگان را دوست ندارم .بدیهی است معنای دوست نداشتن سـتاره
آن نیست که من اسل وجود ستاره یا اوساف و افعال آن مانند نور ،حرارت و  ...را دوست
ندارم ،بلكه براساس سیاق کالم و تناسب حكم و موحوع ،معنایش آن است کـه ربوبیـت
آن را دوست ندارم.
مراد از محبت در اینجا ،محبتی مبتنی بر آگاهی و حكمت است ،نـه جهـل و تـوهم.
محبت در انسان گاهی براساس آگاهی مخابق با واقع ،عقالنیت و حكمت است و گاهی
براساس توهم ،تخیل ،داشته های غیرواقعی و غیرعاقالنه .موارد زیر نمونههایی اسـت از
محبتی که براساس علم و حكمت نیست :عالقه به رن  ،خودرو ،لباس و غذای خـا
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ممكن است با عالقه و سلیقه های دیگران متفاوت باشد و هیچکس برای دوست داشتن
یا نداشتن خود نمیتوانـد دلیـل منخقـی بیـاورد (جـوادی آملـی)103-73 /36 :1071،
محبت به کسی که شرایط محبوبیت را ندارد یا دارد ولی ارتبـاط بـا او بـهدالیـل دیگـر
می تواند آثار مخربی داشته باش د و باالخره عالقۀ فرد سالم به غذای خوشطعم مسـموم
یا عالقۀ بیمار به غذای خوش طعمی کـه هرچنـد مسـموم نیسـت ،خـوردنش میتوانـد
به قیمت جان او تمام شود.
مراد از محبت در اینجا ،محبت نوع اول ،یعنی محبـت مبتنـی بـر علـم و عقـل اسـت؛
محبتی که عقل آن را تصدیق میکند.
پس دربارۀ گزارۀ «هیچ آفلی (غروبکنندهای) محبوب نیست» میتـوان گفـت سـخن
حضرت ابراهیم 7این است که اینها آفل ،زوالیافتنی ،غایبشدنی و نیازمندند .این افـول
نشانۀ ناشایستگی آنان برای محبوبیت است .ستاره ،خورشید و ماه نمیتوانند محبوب شما
باشند؛ زیرا رابخۀ شما با اینها در ساعاتی قخع میشود و آنها نمیتوانند بـه مشـكالت و
نیازهایتان پاسخ دهند .محبوب انسان کسی است در همۀ موقعیتها و زمانها با او باشـد،

از او غفلت نكند و غایب نشود (و هو معكم أین ما کنتم) 1و بتواند تمامی نیازهای متنوع و
بیاندازۀ او را در هر لحظه تأمین کند (یسأله من فی السماوات واألر

.کل یوم هـو فـی

شأن)( 2جوادی آملی.)37 :1033 ،
موجود آفل یعنی موجودی که فقط در مقخعی زمانی میتواند برخی نیازهای ما را رفع
کند یا موجودی که در برخی زمینهها (مانند آب و غذا) میتواند موجودات دیگر را تـدبیر
کند؛ ولی بهدلیل حعف ابعاد وجودی نمیتواند به مربوب خود امید ،علم و طمأنینه دهـد
یا در مقابله با خخرات از او حمایت کند و بـهعبـارتی ،در بسـیاری از سـاحات وجـودی
انسان غایب است و حضور ندارد ،نمیتواند محبوب علیاالطالق باشد .محبوب باید هـم
باشد و هم به آن اقدام و مرا از برکات خود بهرهمند کند .کسی میتواند محبوب باشـد کـه
همیشه بتوان سدایش کرد .او نیز همواره سخن محب را بشـنود و گرفتـاری و مشـكالت
وی را حل کند؛ خواه این خواستهها رفاه مادی ،سالمت جسمانی و توفیقات دنیوی باشـد
و خواه کماالت علمی یا فضایل نفسانی و اخالقی؛ اما سـتارگان و بسـیاری از موجـودات
دیگر 3دچار افول و غیبتاند و نمیتواند ارتباط مقتدرانـه و پیوسـتهای بـا مربـوب داشـته
باشند ،کمكی به انسان کنند ،خیری به او برسـانند و شایسـتۀ محبوبیـت باشـند (جـوادی
آملی.)33 :1033 ،
پس به بداهت عقل ،ستارگان و هر موجودی که زوال دارد ،شایستۀ محبوبیت نیستند و
بدینترتیب ،گزارۀ سوم (نتیجۀ گزارۀ اول و دوم) حاسل میشود.
تبیین گزارۀ چهارم و پنجم :استنتاج گزاره چهار از آیات ،بر دو شـاهد اسـتوار اسـت.
ازسویی ابراهیم 7هنگام شب و آشكار شدن ستاره ،ربوبیت ستاره را اعالم میکند فَل ََّمـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1حدید.4 /
 .2رحمن.37 /
« .3اآلفلین» که جمع همراه با الف و الم است ،بهخوبی این عموم و شمول را نشان میدهد.
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َج َّن َعلَی ِه اللَّی ُل َر َأى کَوکَبًا قَالَ َهذَ ا َربی و ازسویدیگر ،هنگام افـول سـتاره ،بـا تعبیـر «ال
ِ
ب اآلفِل ِی َن» محبوبیت آن را نفی میکند.
ُأح ُّ
تمام کسانی که در جستجوی رب و خدایند و به او محبت میکنند ،این محبت فخـری
بهدلیل زیباییها و کماالت ثابتی است که در او یافته اند و معتقدنـد آن محبـوب میتوانـد
موجب دفع حرر ،جلب حمایت و سود آنها شود و دسـتیابی آنهـا را بـه وحـع بهتـر و
اهداف مدنظر ممكن کند؛ پس آن موجوجود میتواند رب آنها باشد .البته اینكه آن منـافع
و مضار چه چ یزهایی هستند (دنیوی ،اخروی ،مادی ،معنوی و  )...به دیدگاه فرد بسـتگی
دارد .اگر موجودی نتواند محبوب باشد ،نمیتواند رب و خداوند باشد؛ زیرا رب محبوب
است؛ پس ربوبیت موجود و محبوبیت او نزد انسان ،پیوند حروری و جداییناپذیر دارند.
اکنون میتوان از حمیمه کردن گزارۀ سوم و چهارم به این نتیجه رسید که «ستاره ،ماه،
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خورشید و هر موجود آفل دیگری ،شایستگی ربوبیت ندارد( ».گزارۀ پنجم)
گفتنی است گاهی انسان چیزی را از چیزهای فـانی و آفـل میبینـد و گمـان میکنـد
شایستگی محبوبیت و ربوبیت را دارد؛ اما وی دچـار خخـا در تخبیـق مصـداق رب شـده
است؛ وگرنه تردید ندارد که چیز فانی و ناتوان ،شایستۀ ربوبیت نیست؛ بنابراین ،وی پس
از آگاهی از خخای خود در تشخی

مصداق ،دیدگاهش را اسالح میکند.

در اینجا ممكن است مشكلی پیشبیاید .افـول و غـروب چیزهـایی ماننـد سـتاره و ...
منافاتی با ربوبیت و تدبیر ربوبی آن چیز ندارد؛ زیرا افول بهمعنـای نـابودی نیسـت؛ بـرای
مثال ،ستاره ،خورشید و ماه در منخقهای غروب میکنند و نور و حرارتشـان بـه آن منخقـه
نمیرسد؛ ولی در منخقۀ دیگری همان آثار را دارند و به کارشـان ادامـه میدهنـد .افـول و
غروب آنها ابدی و مخلق نیست ،بلكه نسبی و مقخعـی اسـت .چنـین افـولی منافـاتی بـا
ربوبیت ندارد .آنچه با ربوبیت منافات دارد ،افول مخلق است .

پاسخ :اگر به معنای رب و مربوب خوب دقت کنـیم ،جـایی بـرای ایـن اشـكال بـاقی

نمی ماند؛ زیرا رب و پروردگار کسی است که همیشه و در هر حالی با مربوب خود باشـد
و بتواند همۀ نیازهای او را در هر لحظه تأمین کند َو ُهو َم َعكُم أی َن َما کُنتُم ؛

1

کُل یَوم

ِ
ازسویدیگر ،مربوب کسی است که سراپا فقر است و نمیتواند لحظهای
ُهو فی شَ أن  2و
از رب خود فاسله بگیرد باشد و رابخهاش قخع شود یسئَله من ف ِی السم َاو ِ
ات واألر
َّ َ
َ
َ
(جوادی آملی.)37 :1033 ،
پس با تبیین گزارههای یكم تا پنجم ،مدعای الف را اثبات کردیم .اکنون نوبـت اثبـات
مدعای ب با تبیین گزارههای ششم تا هشتم است.
تبیین گزارۀ ششم تا هشتم :دربارۀ گزاره ششم باید گفت تنها کسـی کـه میتوانـد بـه
مرتبط باشد و غروب و زوال نداشته باشد ،ا ل است؛ زیرا فقط اوست که واجـبالوجود و
جامع جمیع کماالت بینهایت است و غی ِراو همگی ممكن ،فقیر و نیازمندند؛ پس اوسـت
که شایستگی محبوبیت دارد .تبیین گزاره هفـتم نیـز در گـزارۀ چهـارم آمـده اسـت؛ پـس
براساس ایندو گزاره فوق میتوان گزارۀ هشتم را بهروشنی نتیجه گرفت.
نتیجهگیری

برهان محبت یكی از تـالش هـای عقلـی و اسـتداللی از مواجهـه فكـری حضـرت
ابراهیم 7با مشرکان است .این برهان عقلی با محبت فخری همراه شده است تا برهـانی
فراتر از براهین فلسفی و کالمی متعارف باشد .سخن اساسی ایـن برهـان آن اسـت کـه
خدا و رب باید محبوب باشد تا بتوان دربرابرش تسلیم شد و او را پرستید؛ درحـالیکـه
ستاره ،ماه ،خورشید و هیچ موجود مخلوق و ممكنی چنین شایستگیای را نـدارد .تنهـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1حدید.4 /

 .2الرحمن.37/
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موجودی که شایستۀ ربوبیت و عبودیت است ،ا ل است .بهنظر می رسد داللت آیات بـر
ال مقبول دربارۀ مدلول آن هاست و با ظاهرشـان نیـز
برهان محبت ،یكی از احتماالت کام ً
همخوانی دارد ،اگرچه احتمال قوی دیگری نیز وجود دارد و آن برهان امكان فقـری بـا
تكیه بر مفهوم افول است.
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